D ů v o d o v á z p r á v a č. 2
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Naděje, o. s., IČ 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, pobočka
Železniční 36, 326 00 Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 127 600,- Kč na projekt s názvem
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Naděje Plzeň.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt je zaměřen na práci s romskými dětmi školního věku v nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Naděje Plzeň – klubu Bludiště. Toto zařízení nabízí smysluplné využití volného času
romských dětí ohrožených rizikovým vývojem. Klub má stanovená pravidla, kterými se
příchozí musí řídit. Pokud některé z dětí pravidla nedodrží, může být na nějakou dobu z klubu
vyloučeno. Cílem této aktivity je nabídnout dětem místo, kde budou moci organizovaně i
neorganizovaně trávit volný čas. Klub je otevřen pro děti ve věku od 6 do 13 let, a to zejména
pro děti z městské části Slovany – Petrohrad.
Činnost se skládá ze tří bloků:
1) Doučovací – každý den od 13 do 14,30 hod.; zejména jde o pomoc při vypracovávání
domácích úkolů; doučování je individuální, dle individuálních potřeb dětí.
2) Zájmový – forma zájmového kroužku – výtvarný, počítačový či sportovní.
3) Nízkoprahový – není organizován; využití zřízení klubu či setkávání.
V rámci klubu je realizován již druhým rokem interní projekt MultiTree. Pořádají ho pracovníci
každý čtvrtek od 15 hod.. V rámci projektu jsou s dětmi prakticky i teoreticky probírána témata
týkající se ekologie, životního stylu, kultury, apod. V průběhu roku 2012 předpokládá
organizace, že klub navštíví až 50 dětí. V roce 2011 se aktivit zúčastnilo 40 dětí.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 00570931
Zdroj
MMP-OŠMT
MMP-Integrace etnických menšin
MMP-OSS

MMP-OSS

Rok
2010
2010
2010

Název akce
letní tábor
Bludiště
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, azylové
domy. sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s
dětmi

2010 Dům Naděje
Suma 2010
Naděje - Bludiště
potravinová pomoc
Bludiště, Dům Naděje, AD Naděje
Potravinová pomoc

MMP-KIMC
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

2011
2011
2011
2011

MMP-KIMC

Suma 2011
2012 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Naděje
Plzeň

Částka schválená
10000
35000
1270000

150000
1465000
60000
200000
942000
150000
1352000
0

MMP-OSS

2012 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ, Sociálně
aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Ţelezniční,
Černická

900000

MMP-OSS
MMP-OŠMT

2012 Potravinová pomoc
2012 letní tábor, materiál a vybavení krouţků
Suma 2012

400000
6500
1306500
4123500

Suma 2010 - 2012

1

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 80 000,- Kč organizaci Naděje, o. s., IČ 00570931, K Brance 11/19e,
155 00 Praha, pobočka Železniční 36, 326 00 Plzeň na projekt s názvem Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Naděje Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KIMC RMP č. 3 ze dne 18. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 646 ze dne 3. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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